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Keuzes maken voor een nieuwe Sport- en beweegnota Hillegom 2017-2020 

 

 

Inleiding 
Voor u ligt de nota ‘keuzes maken’ als onderdeel van het proces zoals omschreven in de startnotitie 
Sport en Beweegnota 2017-2020 die op 13 oktober 2016 is vastgesteld. In deze nota worden u keuzes in 
ambities, speerpunten en doelstellingen en de prioritering ervan door het werkveld aangereikt waar u 
als raad gevraagd wordt mee in te stemmen. Hierna verwerken wij deze keuzes en ambities in de 
definitieve beleidsnota, die u aangeboden wordt in de raadsvergadering van 6 juli 2017.  

 

Hoe zijn deze voorzetten tot stand gekomen 
Bij het ontwikkelen van de sport- en beweegnota is een interactief proces doorlopen waarin ambities 

van de Hillegomse sport- en beweegaanbieders en maatschappelijke organisaties zoveel mogelijk bij 

elkaar zijn gebracht. Deze nota is in dialoog tussen gemeente, inwoners en maatschappelijke partners in 

en om de sport tot stand gekomen en kan dus rekenen op een breed draagvlak bij alle betrokkenen. 

Samen is gekeken hoe het nu gaat en wat de wensen van de toekomst zijn. Wat is er tot nu toe gedaan 

op het terrein van sport, welke initiatieven zijn er en wat kan er verbeterd worden? 

 

De eerste fundamenten in het interactieve proces zijn gelegd tijdens de twee kleedkamersessies en de 

inspiratie bijeenkomst ‘Niet zonder slag of stoot’ die gehouden zijn bij S.V. Hillegom. Met deze 

opbrengst in de hand zijn ambities en doelstellingen geformuleerd en deze zijn voorgelegd aan alle 

betrokkenen in de werkbijeenkomst ‘keuzes maken’, waarin een brede afvaardiging van Hillegomse 

sport- en beweegaanbieders, professionele instellingen uit het maatschappelijk veld en gemeentelijke 

medewerkers aanwezig was.  

  

Het aanreiken van een stip op de horizon 
Het resultaat van dit interactieve traject is de voorliggende nota ‘keuzes maken’ op ambitie, 
doelstellingen en prioritering voor een nieuwe sport- en beweegnota. Een document dat keuzes 
aanreikt voor koers en richting in de jaren die voor ons liggen. De keuzes beschrijven hierbij wat de 
doelstellingen zijn en waarom dit de doelstellingen zijn. Het is echter geen kant en klare lijst met 
oplossingen. Het is wel het fundament om de structuur in te richten en biedt een afwegingskader om 
toekomstige vraagstukken te toetsen.  

 

Zoals aangegeven is de nota 'Keuzes maken' de uitkomst van een intensief interactief proces met 

diverse (sport)organisaties die actief zijn in Hillegom. De geformuleerde ambities, speerpunten en 

doelstellingen zijn het resultaat van gezamenlijk optrekken. Verwezenlijking is ook een gezamenlijke 

opgave. 'We' in de ambities, speerpunten en doelstellingen in de nota Keuzes maken is in dit opzicht dus 

vaak synoniem voor gemeente Hillegom, sport- en beweegaanbieders en maatschappelijke organisaties. 

Van sportverenigingen en welzijns- en kinderopvangorganisaties tot organisaties in de gezondheidszorg 

en meer. 
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Ambities Hillegom 2017-2020 

 

Uit het interactieve proces met het werkveld volgt nadrukkelijk dat de gemeente Hillegom 

gezamenlijk met alle sport- en beweegaanbieders en het maatschappelijk veld de mensen in 

Hillegom aan het sporten en bewegen willen krijgen en ook willen houden. Om hier invulling aan 

te geven zijn  de volgende ambities geformuleerd, die een directe vertaling zijn van de 

uitkomsten van de drie werkbijeenkomsten: Kleedkamer-, inspiratiesessie en ‘keuzes maken’ 

met alle betrokkenen.  

De ambities zijn in volgorde van prioriteit weergegeven zoals deze in de werksessie ‘keuzes 

maken’ door de aanwezige organisaties zijn gemaakt.    

 

1. In Hillegom maken we het mogelijk dat iedere burger die mee wil doen ook mee kan doen 

aan sport- en beweegactiviteiten.  

 

2. In Hillegom staan sportverenigingen in hun kracht en groeien uit tot sportieve buurthuizen 

als ontmoetingsplek voor alle mensen uit de buurt.  Van jong tot oud en van inactief tot 

sportief. 

 

3. In Hillegom zorgen we voor hedendaagse, betaalbare sport- en beweegaccommodaties en 

streven we naar multifunctionele sportieve beweegomgevingen die meer bieden dan Sport 

alleen. 

 

4. In Hillegom heeft het onderwijs extra aandacht voor sport- en bewegen in de buitenruimte 

en buurt en werkt zichtbaar samen met de Hillegomse sport- en beweegaanbieders.  

 

5. In Hillegom waarderen wij vrijwilligersorganisaties in de sport en dagen wij sport- en 

beweegorganisaties uit een bijdrage te leveren aan Sociale Duurzaamheid en 

Maatschappelijke Verbondenheid.  

 

6. In Hillegom hebben wij bij het inrichten van de openbare ruimte aandacht voor 

beweegvriendelijke omgeving die uitnodigt tot actief bewegen en sporten. 

 

7. In Hillegom streven we naar fitte, vitale en gezonde burgers, die elkaar ontmoeten en 

deelnemen aan sociale activiteiten.  

 

8. In Hillegom stimuleren wij elkaar om actief mee te doen met sport- en beweegactiviteiten 

en werken we zoveel mogelijk samen met de partners uit het sociale domein.  

 

9. In Hillegom wordt sport- en bewegen bewust gebruikt om burgers te re-integreren binnen 

het socialisatie- of arbeidsproces. 

 

De gemeenteraad wordt gevraagd: 

1. de voorgedragen ambities over te nemen als gemeentelijke ambities;  
2. de aangebrachte prioritering van de ambities over te nemen als gemeentelijke ambities. 
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Thema’s, Speerpunten en doelstellingen 
Onderstaand treft u de uitwerking  van de voorgestelde ambities aan ondergebracht in drie thema-
lijnen, te weten:  
1) Sport- en beweegstimulering;  
2) Maatschappelijke rol van de sport;  
3) Accommodaties en Ruimte.  
Per thema zijn  speerpunten en doelstellingen benoemd, die voortkomen uit de kleedkamer- en 
inspiratiesessies. De deelnemers aan deze sessies hebben prioriteiten aangebracht in deze speerpunten 
met doelstellingen.  
 

Thema: Sport- en Beweegstimulering 

Waar gaat het over? 
De landelijke trends laten zien dat de afgelopen jaren steeds meer mensen zijn gaan sporten en 
bewegen. Echter, de laatste jaren heeft de traditionele sport concurrentie gekregen van andere vormen 
van (digitale tot commerciële) sporten. Dit heeft de sportvereniging onder druk gezet. Naast 
veranderingen in het aanbod speelt er het nodige rondom de vraagkant: wat te denken van de 
toenemende vergrijzing, die maakt dat mensen op oudere leeftijd op een andere manier willen sporten? 
Links- of rechtsom zal hier met elkaar een passend aanbod op ontwikkeld moeten worden. En ook de 
opkomst van de ongeorganiseerde sport stelt ons voor nieuwe uitdagingen. Zo is het aandeel individuele 
c.q. ongeorganiseerde sport de laatste jaren gestegen en zoeken mensen steeds meer hun toevlucht tot 
elektronische begeleiding (de app als coach), korte cursussen of losse lessen om te sporten of te 
bewegen. 
 
Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, zijn drie speerpunten geformuleerd die in een aantal 

doelstellingen zijn uitgewerkt.  

1. Sport meer toegankelijk 

a. We bieden een doorlopend sportaanbod voor de jeugd. Op de basisschool, op het 

voortgezet onderwijs, in naschoolse-/buitenschoolse-/ en kinderopvang en in de 

eigen wijk 

b. Daar waar sport- en beweegdeelname aantoonbaar achterblijft gaan we maatwerk 

aanbieden en mensen helpen bij de eerste stap. De persoonlijke belemmering mag 

geen belemmering vormen om niet te sporten 

 

2. Sport(vereniging) in hun kracht 

a. We streven naar sterke en vitale sport en beweegaanbieders 

b. De sport houden we zoveel mogelijk betaalbaar, voor sport- en beweegaanbieders 

en gebruikers, door slim gebruik te maken van fondsen en/of regelingen 

c. We bieden scholingsbudget om het kader te bekwamen in vaardigheden gericht op 

het omgaan met de diversiteit aan doelgroepen. 

 

3. Sport meer onder de aandacht 

a. De activiteiten die we nu al organiseren gaan we beter onder de aandacht brengen, 

waarbij we bestaande en nieuwe media inzetten 

b. We bieden ruimte om meer aansprekende sportactiviteiten en mooie side-events te 

organiseren om inwoners te stimuleren te gaan sporten en bewegen. 

c. Onze sportieve successen gaan we met elkaar delen en vieren.  

In de bijeenkomst keuzes maken zijn door het werkveld de doelstellingen als volgt geprioriteerd:  
1a; 2b; 3a; 2a; 1b; 2c; 3b; 3c. 
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Thema: Maatschappelijke rol van sport 

Waar gaat het over? 
Sporten en bewegen wordt steeds belangrijker voor de samenleving. En door de samenwerking 
tussen sport, bewegen en zorg verder te versterken, kan sport ook een stevige bijdrage leveren 
aan de opgaven die voort zijn gekomen uit de decentralisaties. Sport- en beweegarrangementen 
kunnen grote aantrekkingskracht op de doelgroepen hebben en een bijdrage leveren aan 
complexe gemeentelijke taken vanuit de transities in het sociale domein. Daarbij is het van 
belang dat onderscheid wordt gemaakt naar de verschillende doelgroepen en dat elke 
doelgroep de aandacht krijgt die passend is.  
 

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, zijn drie speerpunten geformuleerd die in een aantal 

doelstellingen zijn uitgewerkt.  

 
 

1. Wie en waar zijn onze doelgroepen.  

a. We gaan samen met partners onze doelgroepen benoemen, bereiken en 

een beweegprogramma ontwikkelen dat past bij de wens van de doelgroep. 

Uitgangspunt is vraaggericht werken met de mindset: wat wil de doelgroep, 

waar en wanneer. 

 

2. Een veilig sport- en beweegklimaat 

a. We stimuleren ‘open’ verenigingen en verenigingen met een 

maatschappelijke functie om een veilig sport- en beweegklimaat te creëren. 

Want onze sportverenigingen zijn van grote sociale waarde 

b. Als sport- en beweegaanbieders maatschappelijk betrokken zijn, dan gaan 

we ze daarbij ondersteunen of daar voor belonen.  

 

3.  Meer beweging zet mensen in beweging 

a. We gaan opzoek naar verbindingen met het sociale domein, de Wmo, 

Jeugdzorg en Participatie.  

 

b. We gaan met sport de mensen in de samenleving weer op weg helpen. Met 

als doel om ze te laten bewegen, maar misschien nog wel meer met als doel 

om ze weer deel te laten nemen aan de maatschappij. En omdat elke groep 

een andere aanpak vraagt, kijken we er situatie welke vorm van maatwerk 

nodig is. 

 

 

 

In de bijeenkomst keuzes maken zijn door het werkveld de doelstellingen als volgt geprioriteerd:  
1a; 2a; 3b; 3a; 2b 
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Thema: Accommodaties en ruimte 

Wat gaat het over? 
Voldoende en kwalitatief goede binnen- en buitensportaccommodaties en een sportief 
ingerichte buitenruimte vormen een voorwaarde om te kunnen sporten. In principe beschikt 
Hillegom over goede sportaccommodaties met het centraal gelegen sportcomplex De Zanderij, 
Sporthal De Vosse met buitenzwembad en twee gymlokalen. 
Het ontbreekt nog aan een duidelijk beeld van vraag en aanbod en ook de benutting en 

bezetting kan verder worden geoptimaliseerd. Er zal daarom de komende jaren aandacht 

geschonken blijven worden aan zowel de kwaliteit van de accommodaties als ook de 

verantwoordelijkheid ten aanzien van beheer en onderhoud van deze accommodaties.  

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, zijn drie speerpunten geformuleerd die in een aantal 

doelstellingen zijn uitgewerkt.  

 

1. We brengen onze accommodaties op orde 

a. We gaan onze accommodaties meer en beter benutten. En waar nodig grijpen we in om 

vraag en aanbod meer in evenwicht te brengen. 

b. We zorgen dat onze sport- en beweegaccommodaties meer en beter benut worden.  

c. Clusteren, multifunctioneel gebruiken en samen delen!  

 

2. De openbare ruimte in Hillegom richten we meer beweegvriendelijk in 

a.  We brengen Sport en speelplekken onder de aandacht 

b.  Schoolpleinen en sportparken stellen we waar mogelijk open 

c.  Lang leve de buitenruimte. Dit doen we door beter zichtbare wandel, loop- en fietsroutes. en 

het plaatsen van fitnesstoestellen in de buitenruimte. 

 

3. Binnen de exploitatie bieden we meer ruimte voor ondernemerschap? 

a. We bieden ruimte voor eigen initiatieven en ondernemerschap wordt gestimuleerd. 

b. We zoeken naar optimalisatie van beheer- en exploitatievormen. En waar andere 

vormen tot meer maatschappelijk en/of financieel rendement kunnen leiden, staan wij 

daar open voor om de mogelijkheden daartoe verder te verkennen.  

 

In de bijeenkomst keuzes maken zijn door het werkveld de doelstellingen als volgt geprioriteerd:  
1b; 1a; 2b; 3a; 2c; 3b; 2a; 1c 

 

 

De gemeenteraad wordt gevraagd: 

3. de voorgedragen speerpunten met doelstellingen van de drie thema’s over te nemen als 
gemeentelijke speerpunten en doelstellingen; 

4. de aangebrachte prioritering van de speerpunten met doelstellingen over te nemen als 
gemeentelijke prioritering. 

 


